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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Participe da I Reunião Preparatória BVS-Psi em Aracaju!

A Estação da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi), com sede no CRP
promoverá no dia 14 de agosto, das 09h às 12h a 1ª Reunião Preparatória do Dia 

Nacional da BVS-Psi em Aracaju. O público-alvo são bibliotecárias(os) e coordenadoras(es)
de cursos de Psicologia de Sergipe. O Escritório do CRP-03 em Sergipe, Seção Sergipe 
Praça da Bandeira, nº 465, Edf. Clinical Center. Aracaju-SE – será a sede

encontro.  Maiores informações: biblioteca@crp03.org.br / (71) 3247-6716 ou 3332-6168

Seminário Regional da Psicoterapia 2009: junte-se a nós em prol dos 
novos rumos da Psicologia em Psicoterapia!
Como espaço deliberativo de propostas para o Ano Temático da Psicoterapia, o CRP
através do GT de Psicoterapia, convida a todas(os) psicólogas(os) da 3ª Região para 
participarem do Seminário Regional da Psicoterapia 2009, que acontecerá no dia 22 de 
agosto, sábado, na Sede do CRP-03, na Federação. Durante o evento serão discutidas as 
propostas elaboradas pelas(os) profissionais da Bahia e de Sergipe a partir dos três eixos 
temáticos norteadores deste trabalho. Maiores informações, gtpsicoterapia@crp03.org.br / (71) 
3247-6716 / 3332-6168.  

GTPRR discute a Formação da Identidade Indígena na atualidade 

A fim de promover uma aproximação da psicologia com as questões indígenas na atualidade o 
Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais (GTPRR) do CRP-03 promove evento, 
que acontecerá no dia 03 de setembro, às 18h30min na sede do Conselho, no bairro da 
Federação. Dentre os temas a serem discutidos durante a programação, destacam-se: 
índio na atualidade: música e etnicidade”, “Recomendações na Aproximação da Psicologia com 
os Povos Indígenas” e “Caminhos para uma Melhor Sobrevivência da Cultura Indígena
entrada é franca. Outras informações: gtprr@crp03.org.br / (71) 3247-6716 ou 3332-6168.

Mobilidade Humana e Trânsito.  Psicóloga(o): o seu fazer interessa o 
CREPOP!  

Com o objetivo de desenvolver, em conjunto, referências teóricas sobre e para as prá
profissionais das(os) psicólogas(os) que se dedicam a Políticas Públicas de Mobilidade 
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Urbana e Trânsito, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP
03 (CREPOP03) inicia pesquisa. A idéia é aprimorar cada vez mais a atuação profissional nas 
políticas públicas em psicologia no País. Em Sergipe a pesquisa acorrerá em 22 de agosto, 
já na capital baiana, no dia 29.  

Concursos para Concessão de Título de Especialista 

O CFP, em parceria com a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH), realiza o 

Página 2 de 4NEWSIX 2005

13/8/2009http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=...



 

 

 

Concurso de Provas e Títulos para Concessão do Título de Especialista em Psicologia 

Hospitalar e o registro dos aprovados. Os exames serão realizados na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 6 de setembro de 2009, das 8h às 12h30min, durante o VII Congresso 

da SBPH. As inscrições via internet podem ser feitas até 17 de agosto. Para obter outras 
informações e efetuar inscriçõ
http://www2.pol.org.br/desenvolvimento/concursos/psicohospitalar2009/. Já as provas para 
concessão do Título de Especialista em Psicologia, tem nova data para serem

aplicadas: 23 de agosto. Os comprovantes de inscrição estão disponíveis no site do Instituto 
Quadrix. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do documento. Os locais das 
provas serão divulgados nos sites do Quadrix e do CFP. 

Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania! 

Na próxima, sexta-feira, 14 de agosto, a partir das 10h, será realizada uma
videoconferência para discussão dos pareceres do 16º Ranking da Baixaria na TV

ocasião serão abordadas questões relacionadas à Conferência Nacional de Comunicaçã
reunião será realizada nas salas de videoconferências das Assembléias Legislativas de cada
estado. É possível acompanhar pela Internet www.interlegis.gov.br. Participemos todas(os)!

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

14/ agosto:     Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h30min, no 
CRP-03. Informações: compt@crp03.org.br  

17/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de Substâncias 
Psicoativas às 18h30min no CRP-03. Maiores informações: gtpuspa@crp03.org.br  

18/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia às 
18h30min, no Conselho. gtrgp@crp03.org.br.

19/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica, às 18h, na sede do 
CRP-03. Tema: Psicologia em interface com a Justiça e os Direitos Humanos: um 
compromisso com a sociedade". Discussão: Sistema Prisional.  Informações:  
gtpjuri@crp03.org.br 

19/agosto: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 14h, no 
DETRAN. Outras informações: comht@crp03.org.br 

20/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, 
17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988. 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Gabriela Bastos 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 
End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  
Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  

Voltar
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